
Alta o modificació de dades bancàries de persones creditores 

Dades del/de la creditor/a 
NIF Denominació social /  Cognoms i Nom 

Adreça 

Codi postal Població Telèfon 

Correu electrònic 

Alta de dades bancàries 
Denominació de l’entitat bancària 

Codi IBAN 1 

Codi BIC1 

1 És imprescindible el codi IBAN i el codi BIC. Les dades s’han d’emplenar començant per l’esquerra i les persones jurídiques és 
requisit imprescindible el segell original de l’entitat bancària. 

Diligència de conformitat de l’entitat bancària  (signada i segellada 
obligatòriament per l’entitat bancària)

Signat per: (Segell entitat bancària) 

Una alta, donarà automàticament de baixa les dades bancàries anteriors a aquesta sol·licitud que consten a la 
base de dades de la tresoreria municipal. 

El sotasignat es responsabilitza de les dades detallades anteriorment, tant generals com bancàries, que 
identifiquen la compte i l´ENTITAT BANCÀRIA a través de les quals es volen rebre els pagaments que puguin 
correspondre, quedant Ajuntament de Martorell exonerat de qualsevol responsabilitat derivada d´errors u 
omissions en els mateixos. 

Signatura de creditor o 
creditora 

Segell (organismes, entitats, associacions,....) Localitat i data 

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals 

Base jurídica del tractament Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679). Informació 
addicional 
ampliada a 
“Política de 
Protecció de 
Dades”: plana web 
www.martorell.cat 

Responsable del tractament Ajuntament de Martorell 

Finalitat del tractament Gestionar els procediments de pagament  

Exercici de drets dels interessats D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al 
correu electrònic  dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 
Martorell. 

Plaça de la Vila núm. 46 08760 Martorell. Tel. 937 750 050 ajuntament@martorell.cat 

Dades del representat (en cas d’organisme, entitats, associacions,...) 
NIF Cognoms i Nom 
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